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Bilag 1 – Bestyrelseskandidater  

 

 

Lars Vinge Frederiksen   

Født 1958, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2013. Har været formand 

siden 2013, hvor han indtrådte i bestyrelsen. Er endvidere også formand for vederlags- og 

nomineringskomitéerne. 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Vinge Frederiksen på grund af hans særlige kompetencer inden 

for generel ledelse og strategiudvikling, samt hans finansielle indsigt og erfaring fra ledelse af og 

markedskommunikation for børsnoterede selskaber. 

 

Lars Vinge Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for 

god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.  

 

Lars Vinge Frederiksen er bestyrelsesmedlem samt medlem af revisionskomitéen i Falck A/S. Han er 

desuden bestyrelsesmedlem samt medlem af vederlagskomitéen og nomineringskomitéen i Tate & 

Lyle PLC, London. Han er formand for Hedorf Fond og formand for tilsynsrådet i PAI Partners, Paris. 

 

Henrik Taudorf Lorensen 

Født 1971, dansk statsborger og stifter og CEO hos TAKT A/S. Har været medlem af bestyrelsen 

siden 2020 og er medlem af vederlags- og nomineringskomitéerne. 

  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Taudorf Lorensen på grund af hans kompetencer inden for 

udvikling af varemærker, digitalisering, forretningsudvikling og international afsætning. 

  

Henrik Taudorf Lorensen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen 

for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse. 

  

Henrik Taudorf Lorensen er bestyrelsesformand for Pure International Ltd. i London og medlem af 

bestyrelsen i EarLabs AB i Malmø, Louisiana Museum of Modern Art, Bubblebee Industries ApS og 

Pongo Partners ApS samt direktør i TAKT A/S’ datterselskab TAKT Export ApS. 

 

 

Mette Maix   

Født 1969, dansk statsborger og CEO hos Rosendahl Design Group A/S. Har været medlem af 

bestyrelsen siden 2017 og er medlem af vederlags- og nomineringskomitéerne. 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Maix på grund af hendes solide erfaring inden for 

international afsætning, brandudvikling og detailhandel, herunder hendes erfaring med 

omnichannel og fysisk detailhandel samt hendes erfaring med generel ledelse og strategiudvikling. 

 

Mette Maix indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god 

Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse. 

 

Mette Maix er medlem af bestyrelsen i Good Food Group A/S, Aarstiderne A/S, The Coffee 

Collective A/S og Planetary Impact Ventures A/S. 
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Birgitte Nielsen   

Født 1963, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2006. Har været medlem af 

bestyrelsen siden 2013 og er formand for revisionskomitéen. 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgitte Nielsen på grund af hendes kompetencer inden for generel 

ledelse og strategiudvikling samt hendes bestyrelseserfaring, herunder omfattende finansiel indsigt, 

regnskabsmæssig forståelse samt erfaring med kapitalmarkeder. 

 

Birgitte Nielsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god 

Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse. 

 

Birgitte Nielsen er medlem af bestyrelsen i Kirk Kapital A/S, Topsøe Holding A/S og De Forenede 

Ejendomsselskaber A/S. 

 

 

Kenneth Melchior 

Født 1983, dansk statsborger og Vice President, Recommerce, Zalando. Har været medlem af 

bestyrelsen siden 2021 og er medlem af revisionskomitéen.  

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kenneth Melchior på grund af hans kompetencer inden for 

international detailhandel, digital markedsføring, internationale kundeklubber og 

loyalitetsprogrammer, samt hans erfaring med at lancere e-handel på flere markeder i Europa.  

 

Kenneth Melchior indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for 

god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse. 

 

Kenneth Melchior er medlem af bestyrelsen i Organic Basics Holding ApS.  

 

Lars Jensen 

Født 1973, dansk statsborger og CEO hos Royal Unibrew A/S*. Lars Jensen har igennem mere end 

otte år været CFO i Royal Unibrew A/S inden overgangen til jobbet som CEO i september 2020. 

 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Jensen på grund af hans kompetencer inden for consumer 

packaged goods (CPG), generel ledelse og strategiudvikling, samt hans erfaring fra børsnoterede 

selskaber med kapitalmarkeder og finansiel indsigt. 

 

Lars Jensen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god 

Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.  

 

Lars Jensen sidder i diverse bestyrelser relateret til direkte ejerskaber igennem Royal Unibrew A/S.  

 

*) Børsnoteret selskab 

 


